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Πρώτη σε κάθε δρόμο. 
Ό,τι κι αν συναντά μπροστά της, η G-Class ανοίγει νέους δρόμους εδώ και 
πάνω από 35 χρόνια. Τόλμησε να αντιμετωπίσει εδάφη που έμοιαζαν 
απροσπέλαστα. Και μπορεί να διεισδύσει ακόμη και στα στενότερα δρομάκια 
των μεγαλουπόλεων. Ατρόμητη. Ασταμάτητη. Πάντα στην πρώτη γραμμή.

m ΑκολουθΗΣτΕ τΗν G-CLASS Στον ψΗφιΑκο κοΣμο.

Η G-Class βρίσκεται παντού ανά τον κόσμο. Ασφαλώς, θα τη βρείτε και στο διαδίκτυο:
www.mercedes-benz.gr



μορφή που δεν υπακούει σε κανόνες:

4 | Mercedes-AMG G 63
Καφέ Μυσταγωγίας designo bright, ζάντες αλουμινίου AMG 
σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων, σε Γκρι Τιτανίου και στιλβωμέ-
νες, επένδυση από δέρμα νάπα designo Πορσελάνη/Μαύρο, 
διάκοσμος ανθρακονημάτων AMG

20 | Mercedes-Benz G 500
Μαύρο Οψιδιανού μεταλλικό, ζάντες αλουμινίου AMG  
σχεδίασης 5 ακτίνων, σε Γκρι Τιτανίου, επένδυση από δέρμα 
νάπα designo Καφέ ανοικτό, διάκοσμος Μαύρης Λάκας 
Πιάνου designo

Η ιστορία ενός θρύλου:

30 | Πλαίσιο τύπου σκάλας
32 | Μπλοκέ διαφορικά
34 | Σύστημα ανάρτησης
35 | Κινητήρες 
36 | Εργοστάσιο Graz
40 | Το βουνό Schöckl
42 | Ιστορίες
46 | Εκδόσεις μοντέλων
54 | Ειδικό μοντέλο G 500 4 x 42

56 | Σύστημα πολυμέσων COMAND Online
58 | Πακέτα εξοπλισμού 
64 | designo manufaktur
66 | Ειδικό μοντέλο designo manufaktur Edition
68 | Ειδικό μοντέλο Exclusive Edition 
70 | Ζάντες
72 | Mercedes me 
74 | Δυνατότητες εκτός δρόμου και διαστάσεις
76 | Επενδύσεις και χρώματα εξωτερικής βαφής
79 | Τεχνικά χαρακτηριστικά 
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Welcome to  the jungle.
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Welcome to  the jungle.
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Η υψηλή κοινωνία  
βρίσκεται στην πόλη. 
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Όταν προπορεύεστε με την Mercedes-AMG G 63, δεν βλέπετε απλώς 
τον κόσμο αφ’ υψηλού. Κάθεστε στις πιο αποκλειστικές θέσεις, με  
τις μεγαλουπόλεις όλου του κόσμου στα πόδια σας. Σε ένα όχημα 
παντός εδάφους που αποπνέει ισχυρό χαρακτήρα όσο κανένα άλλο. 
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Ένα νέο βαρυτικό πεδίο. 
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Σταματά. Το επιβλητικό της παράστημα επισκιάζει τα πάντα. 
Με γωνίες και ακμές που γοητεύουν περισσότερο κι 
από το πιο εντυπωσιακό αρχιτεκτόνημα. Ένας μαγνήτης 
που έλκει τους πάντες, και συμπαρασύρει τα πάντα 
γύρω του. Η Mercedes-AMG G 63.
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Πολυτελής όσο  
η πιο «κλειστή» λέσχη …
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Μια μοναδική ατμόσφαιρα, για να την απολαμβάνετε μόνο εσείς. Σας 
περιβάλλουν μόνο εκλεπτυσμένα υλικά, δουλεμένα στο χέρι, για να  
βιώνετε την υπέρτατη άνεση. Αρκεί να αγγίξετε το μοχλό επιλογής με 
το εγχάρακτο έμβλημα «AMG», για να μετατραπεί αυτή η πολυτέλεια  
σε υψηλές επιδόσεις.

… αλλά πιο εκλεκτική.
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Η επιβλητική εμφάνιση δεν είναι παραπλανητική. Πουθενά αλλού δεν θα μπορούσατε να  
αισθανθείτε περισσότερη ασφάλεια απ’ ό,τι στο εσωτερικό της G-Class. Επιπλέον, το 
Mercedes-Benz Intelligent Drive σας υποστηρίζει με πρωτοποριακά, προνοητικά συστήματα 
ασφάλειας και υποβοήθησης.

Σκληρό ροκ και οξύνοια.
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Η ανάπτυξη της ισχύος στη Mercedes-AMG G 63 είναι φιλόδοξη. Το AMG SPEEDSHIFT 
PLUS 7G-TRONIC, με χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι, μετατρέπει την ισχύ 
σε συνεχή προώθηση. Για την τέλεια ηχητική υπόκρουση φροντίζει το σπορ σύστημα 
εξάτμισης AMG με δύο χρωμιωμένες διπλές απολήξεις.



17

Ο βρυχηθμός  
της προηγείται.



18

Welcome home.
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Welcome home.



20

Καλώς ήρθατε στην άκρη του κόσμου. Εκεί που αρχίζει η περιπέτεια της G-Class. Εδώ δεν 
 χρειάζονται δρόμοι ούτε φανάρια ή κανόνες. Εδώ χρειάζεται αντοχή. Ακλόνητη σταθερότητα.  
Και εσωτερική ηρεμία. Αυτό το μέρος μπορεί να απέχει πολύ, η αίσθηση, όμως, όχι.

Η φύση είναι ο καλύτερος φίλος της.
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Στην κορυφή της τροφικής αλυσίδας.
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G 500
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600
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350 

300

250

200

150

σ.α.λ. 2000

Nm

310 kW
Το πέρασμα οδηγεί πάνω από την οροσειρά. Και 
σε ένα νέο επίπεδο επιδόσεων, που κανείς άλ-
λος δεν επιτυγχάνει τόσο δυναμικά και αβίαστα. 
Το υψηλής απόδοσης μηχανικό σύνολο μοιάζει 
«κομμένο και ραμμένο» στα μέτρα της G 500. Ο 
κινητήρας V8 biturbo, με 310 kW (422 hp),  
δεν πτοείται από καμία πρόκληση. Η ακαταμά-
χητη γοητεία του V8.

Στροφές σε σ.α.λ.

Poπή σε Nm

lσχύς σε kW

4000 6000

610 Nm

kW
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Λίγα εκατοστά δίπλα από το δρόμο, η βουνοπλαγιά καταλήγει σε μια άβυσσο. Η τέλεια ευκαιρία, 
για να ανακαλύψει κανείς τα πρακτικά οφέλη του καλού κρατήματος. Και για να απολαύσει τη 
θέα. Σε καθίσματα που θα αποδείξουν την καταλληλότητά τους κυρίως στη διαδρομή μέσα από 
την κοιλάδα. Αυτή είναι η έννοια που αποδίδουμε εμείς στα υψηλά επίπεδα άνεσης της G-Class.
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Η G-Class βρίσκει πάντα το δρόμο της. Συνεχίζει ατάραχη εκεί που άλλοι 
αλλάζουν πορεία. Χάρη στην εξαιρετικά υπερυψωμένη θέση του συστήμα-
τος εισαγωγής αέρα του κινητήρα, των ηλεκτρονικών συστημάτων και του 
συστήματος εξάτμισης, καθώς και στη βέλτιστη μόνωση του εσωτερικού 
χώρου, μπορεί να διασχίζει νερό βάθους έως 60 cm.

Φτιαγμένη για  
το ακατόρθωτο. 
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Ικανότητα αναρρίχησης 100 %. 

Στο βουνό, η G-Class βρίσκεται στο φυσικό της περιβάλλον. Μπορεί να ανεβαίνει ανηφόρες με κλίση έως 45°. 
Αυτό μεταφράζεται σε 100 % ικανότητα αναρρίχησης – και 100 % υπεροχή. Εξίσου συνεπής είναι η εργο-
στασιακή υποβοήθηση του υποπολλαπλασιασμού σχέσεων σε πορεία εκτός δρόμου. Με τον επιλογέα στη 
«νεκρά» θέση του κιβωτίου ταχυτήτων, αρκεί ένα πάτημα του διακόπτη Low-Range για βέλτιστη μετάδοση 
της ροπής του κινητήρα. Η G-Class δεν χάνει ποτέ την ισορροπία της. Οι συμπαγείς διαστάσεις, η απόσταση 
από το έδαφος και η στιβαρότητα εκτός δρόμου είναι θρυλικών διαστάσεων.
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Πλευρική κλίση 54 %.
Μόνο για τολμηρούς. 



30

Το σημαντικότερο εξάρτημα: η ραχοκοκκαλιά.
Η G-Class είναι άτεγκτη. Μια ιδιότητα που οφείλει κυρίως στο άκαμπτο πλαίσιο τύπου σκάλας από χαλύβδινα 
τμήματα πάχους τριών έως τεσσάρων χιλιοστών. Αυτό της εξασφαλίζει πολύ υψηλή ευστάθεια και αντοχή. Η στιβαρή 
κατασκευή προστατεύει όλα τα μηχανικά συγκροτήματα κατά την οδήγηση πάνω από εμπόδια. Για βέλτιστη αντι-
διαβρωτική προστασία, το πλαίσιο επιστρώνεται με σκόνη, υποβάλλεται σε επιφανειακή κατεργασία και βάφεται. 
Όλες οι κοιλότητες γεμίζουν με ζεστό κερί, η υπερκατασκευή βάφεται με καθοδική εμβάπτιση και το δάπεδο 
του αυτοκινήτου εξοπλίζεται επιπρόσθετα με μια πλαστική επίστρωση. Ως αποτέλεσμα, η G-Class δεν διαθέτει 
ουσιαστικά καμία επιφάνεια ευάλωττη στο νερό, στο χιόνι, στο αλάτι για τον πάγο ή στην καυτή άμμο. 
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Συνεχίζει ακάθεκτη.
Σε ανώμαλο έδαφος, όλο και κάποιος τροχός αιωρείται στον αέρα. 
Με ένα κανονικό διαφορικό, ο τροχός χωρίς πρόσφυση θα σπίναρε 
και δεν θα μεταδιδόταν κινητήρια ροπή στον τροχό με πρόσφυση. 
Αποτέλεσμα: το όχημα δεν θα προχωρούσε. Αδιανόητο για τη G-Class. 
Γι’ αυτό είναι εξοπλισμένη με τρία, ξεχωριστά ενεργοποιούμενα, 
100 % μπλοκέ διαφορικά – το μόνο πραγματικό σύστημα υποβοή-
θησης για πραγματικά offroad οδηγούς.
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Με το πάτημα ενός πλήκτρου, το κεντρικό, το πίσω και το μπρο-
στινό διαφορικό κλειδώνουν ηλεκτρικά. Όταν είναι ενεργοποιη-
μένα και τα τρία διαφορικά, κάθε τροχός περιστρέφεται με τον 
ίδιο ακριβώς αριθμό στροφών. Έτσι, η πρόσφυση ενός και μόνο 
τροχού αρκεί για να δώσει στη G-Class την απαραίτητη ώθηση. 

1  Κλείδωμα κεντρικού διαφορικού: σταθερή σύνδεση  
ανάμεσα στον μπροστινό και τον πίσω άξονα

2  Κλείδωμα πίσω διαφορικού: σταθερή σύνδεση των  
τροχών του πίσω άξονα

3  Κλείδωμα μπροστινού διαφορικού: σταθερή σύνδεση  
των τροχών του μπροστινό άξονα

τΑ μΠλοκΕ διΑφορικΑ
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Η G-Class δεν προσαρμόζεται σε τίποτα και σε κανέναν – εκτός από το 
έδαφος. Για ακόμα περισσότερη οδηγική ευστάθεια και ασφάλεια φροντίζει 
η νέα γενιά του ESP®. Το εξελιγμένο ASR και ABS βελτιστοποιεί επι-
πλέον την πρόσφυση και μειώνει τις αποστάσεις πέδησης. Χάρη στο κατά 
40 mm φαρδύτερο μετατρόχιου, η G 350 d και η G 500 διατηρούν ακόμα 
καλύτερη επαφή με το δρόμο. Η μεταβαλλόμενη απόσβεση (προαιρετικός 
εξοπλισμός μόνο στην G 500) επιτρέπει, στον σπορ τρόπο λειτουργίας, 
ευέλικτη οδική συμπεριφορά στο δρόμο και μειώνει την πλευρική κλίση 
στις στροφές, χαρακτηριστική των παντός εδάφους οχημά των. Οδηγική 
άνεση υψηλότερου επιπέδου, η οποία σε συνδυασμό με το ηλεκτρονικό 
σύστημα πρόσφυσης 4ETS αποκτά νέα διάσταση.

Νέα διάσταση  
στην άνεση.
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Η συνέπεια φέρνει την εξέλιξη. Και η απόδοση την αποδοτικό-
τητα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα οι κινητήρες της G-Class. Ο 
εξε λιγμένος 6κύλινδρος πετρελαιοκινητήρας της G 350 d συν-
δυάζει μοναδική απόδοση και βελτιστοποιημένη κατανάλωση. 
Η υπερσύγχρονη τεχνολογία καταλύτη μειώνει τις εκπομπές 
οξειδίων αζώτου έως και κατά 80 %. Στην G 500, τη μετάδοση της 
κίνησης αναλαμβάνει ένας βενζινοκινητήρας, που προκα-
λεί  ενθουσιασμό στους λάτρεις της αυτοκίνησης: ο κινητήρας 
V8 biturbo. Με εντυπωσιακή ανάπτυξη ισχύος, απίστευτη 
αποδοτικότητα και μοναδικό ήχο. Μια ασυγκράτητη δύναμη: ο 
υψηλής απόδοσης, 8κύλινδρος βενζινοκινητήρας AMG της 
Mercedes-AMG G 63. Οι δύο στροβιλοσυμπιεστές καυσαερίων, 
η ψύξη αέρα υπερπλήρωσης και η εξαιρετικά υψηλή ροπή 
στρέψης τον εκτοξεύουν σε μία νέα κατηγορία απόδοσης. Για 
όποιον δεν αρκείται σε αυτό, υπάρχει και η ακόμα πιο δυνα-
μική Mercedes-AMG G 65.

Η δύναμη της φύσης.

διΑθΕΣιμοι κινΗτΗρΕΣ

G 350 d
V6 με 180 kW (245 hp) και μέγιστη ροπή στρέψης 600 Nm

G 500
V8 με 310 kW (422 hp) και μέγιστη ροπή στρέψης 610 Nm

Mercedes-AMG G 63
V8 με 420 kW (571 hp) και μέγιστη ροπή στρέψης 760 Nm

Mercedes-AMG G 65
V12 με 463 kW (630 hp) και μέγιστη ροπή στρέψης 1000 Nm
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Είμαστε η G-Class.
Μια πρόταση που ακούει συχνά όποιος επισκέπτεται το εργοστάσιο στο Graz. 
Εδώ, η G-Class κατασκευάζεται χειροποίητα για περισσότερα από 35 χρό-
νια – και κάνει όλους να καμαρώνουν. Η ποικιλία μοντέλων απαιτεί μέχρι και 
σήμερα τη χειρωνακτική παραγωγή σε μόνο μία γραμμή. Γι’ αυτόν το λόγο, 
οι έμπειροι μηχανικοί επιλέγουν ανάμεσα σε 10000 εξαρτήματα τα περίπου 
3000 που κρίνουν κατάλληλα, ώστε στη συνέχεια να συναρμολογήσουν  
με αυτά και με απόλυτη επιμέλεια μία καινούρια G-Class. Κάθε G-Class είναι 
έτοιμη να αναχωρήσει από το εργοστάσιο μετά από 100 εργατοώρες –  
σχεδόν τριπλάσιες απ’ ό,τι για οχήματα αυτοματοποιημένης παραγωγής.
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Με αφοσίωση 
και μεράκι. 
Έμπειροι σαγματοποιοί επιμελούνται τη βέλτιστη κατεργασία ποιοτικών 
 δερμάτων. Με εκπαιδευμένο μάτι ελέγχουν εξονυχιστικά το δέρμα για 
πιθανά ελαττώματα. Μετά, υπολογίζουν το καλύτερο πατρόν, ώστε να  
μην μείνει ανεκμετάλλευτη ούτε σπιθαμή από το πολύτιμο υλικό. Στην 
κατασκευή κάθε δερμάτινου καθίσματος αφιερώνουμε χρόνο. Μόνο  
η μέγιστη σχολαστικότητα και το πάχος δέρματος έως 1,8 χιλιοστών μπο-
ρούν να εξασφαλίσουν τη μεγάλη διάρκεια ζωής, την ανθεκτικότητα  
και την ποιότητα που διακρίνουν τα καθίσματά μας. Ποιότητα που γίνεται 
πλήρως αντιληπτή υπό ακραίες συνθήκες – και παραμένει αισθητή  
ακόμα και μετά από πάρα πολλά χρόνια. 
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Βράχια που υψώνονται μισό μέτρο πάνω από το δρόμο. Ογκώδεις κορμοί δέντρων παραταγμένοι 
στη σειρά. Ανώμαλο έδαφος που θα ανάγκαζε οποιοδήποτε άλλο όχημα να τραπεί σε φυγή. Καλώς 
ήρθατε στο βουνό Schöckl. Σε μια διαδρομή πολλών χιλιάδων χιλιομέτρων, κάθε G-Class πρέπει να 
δοκιμαστεί στο πλαίσιο της ανάπτυξής της στις τοπικές συνθήκες. Μόνο εάν οι άξονες, το πλαίσιο, το 
αμάξωμα, το σύστημα μετάδοσης κίνησης και τα μηχανικά συγκροτήματα αντέξουν περισσότερο από 
τους οδηγούς, της αποδίδουμε τη διάκριση «ελεγμένη στο Schöckl και έτοιμη για παραγωγή σειράς». 

Δοκιμασμένη  
στο Schöckl. 

ΕκΕι Που κΑθΕ G-CLASS υΠοΒΑλλΕτΑι ΣτιΣ Πιο 
δυΣκολΕΣ δοκιμΑΣιΕΣ:
http://mb4.me/schoeckl
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Την 1η Φεβρουαρίου του 1979 άρχισε να γράφεται μια ανεπανάληπτη ιστορία 
επιτυχίας. Η παραγωγή ενός αυτοκινήτου, με κύρια χαρακτηριστικά τις εξαι-
ρετικές εκτός δρόμου δυνατότητες, την εντυπωσιακή πρόσφυση και την υψηλή 
αντοχή. Το 1983 η G-Class απέδειξε τις ικανότητές της: η ομάδα του Jacky 
Ickx και του Claude Brasseur κατέκτησε τη Σαχάρα, τον ανταγωνισμό και το 
αγώνα ράλι Παρίσι-Ντακάρ. 
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Γι’ αυτό και μέχρι σήμερα δεν έχει αλλάξει σχεδόν τίποτε στον τρόπο κατα-
σκευής της G-Class. Ή, για να το θέσουμε διαφορετικά: μπορεί να βελτιώθηκε 
και να αναβαθμίστηκε οπτικά, όμως παραμένει ίδια σε χαρακτήρα. 
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Tour de G.
Το 1988, ο Gunther Holtorf ξεκίνησε να γράφει ιστορία – χωρίς να το υποψιάζεται. Με την 
G-Class «Otto», μια Mercedes-Benz 300 GD, με τρίλιτρο πετρελαιοκινητήρα και 65 kW (88 hp), 
εξερεύνησε τη μία ήπειρο μετά την άλλη. Πέρασε από 215 χώρες, περιφέρειες και εδάφη,  
διανύοντας σχεδόν 900000 χιλιόμετρα – μόνο με έναν κινητήρα. Παγκόσμιο ρεκόρ. Η έκδοση 
«Otto» ταξιδεύει ακόμα για να συμμετάσχει σε διάφορες διεθνείς εκθέσεις – και το 2017 θα  
λάβει περίοπτη θέση στο Μουσείο Mercedes-Benz.ΑκολουθΗΣτΕ τΗν «OttO». ΑνΑκΑλυψτΕ ολΗ τΗν ιΣτοριΑ.

http://mb4.me/otto
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Είστε έτοιμοι; Η G-Class υπάρχει τα τελευταία 35 και πλέον 
χρόνια. Με τον καλύτερο εξοπλισμό και μάλιστα από το  
εργοστάσιο. Για παράδειγμα, η G 350 d, με τον κορυφαίας 
απόδοσης πετρελαιοκινητήρα της, σας περιμένει να την 
οδηγήσετε σε ανώμαλα εδάφη και να αφήσετε τα ίχνη σας 
στην άσφαλτο. 

Η περιπέτεια αρχίζει.
Η G 350 d.
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κυριΑ χΑρΑκτΗριΣτικΑ ΕξωτΕρικου

Ζάντες αλουμινίου σχεδίασης 5 ακτίνων, σε Ασημί, με ελαστικά 265/60 R 18

Μάσκα ψυγείου με 3 γρίλιες

Φούσκωμα φτερών στο χρώμα του αμαξώματος

Φώτα πορείας ημέρας LED

κυριΑ χΑρΑκτΗριΣτικΑ ΕΣωτΕρικου

Διάκοσμος από ξύλο λεύκας Ανθρακί

Τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών σε δέρμα νάπα Μαύρο σχεδίασης 4 ακτίνων με χειριστήρια αλλαγής 
ταχυτήτων και δώδεκα πλήκτρα λειτουργίας

Όργανο πολλαπλών ενδείξεων με σχεδίαση διπλού σωλήνα και οθόνη πολυλειτουργικών ενδείξεων 
11,4 cm (4,5 ιντσών)

Σύστημα πολυμέσων COMAND Online

Αυτόματος κλιματισμός THERMATIC με δύο ζώνες

Λειτουργία μνήμης για τα καθίσματα και τα προσκέφαλα εμπρός

Μαρσπιέ από ανοξείδωτο χάλυβα (4) με επιγραφή «Mercedes-Benz»
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Το θεωρεί αυτονόητο: κανένας συμβιβασμός. Εξοπλισμένη με όλα όσα 
κάνουν τη G-Class εμβληματική. Το σύστημα κίνησης: ο πανίσχυρος V8.  
Ο βασικός εξοπλισμός: ο χαρακτηριστικός ήχος που προκαλεί ρίγη και 
ξεσηκώνει.

Κερδίζει το σεβασμό. Και την προσοχή. 
Η G 500.

κυριΑ χΑρΑκτΗριΣτικΑ ΕξωτΕρικου

Εξωτερική προστατευτική λωρίδα με ρίγες σε Ανθρακί

Μεταλλική βαφή

Ζάντες αλουμινίου σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων, σε Ασημί, με ελαστικά 
265/60 R 18

Μάσκα ψυγείου με 3 γρίλιες

Φούσκωμα φτερών στο χρώμα του αμαξώματος
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κυριΑ χΑρΑκτΗριΣτικΑ ΕΣωτΕρικου

Διάκοσμος από ξύλο καρυδιάς Καφέ γυαλιστερό

Τιμόνι από ξύλο και δέρμα σε ξύλο καρυδιάς Καφέ γυαλιστερό/δέρμα  
νάπα Μαύρο

Επενδύσεις καθισμάτων και επάνω κεντρικές επενδύσεις θυρών σε δέρμα νάπα

Πατάκια σε Μαύρο βελούδο, με λογότυπο «V8» εμπρός
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κυριΑ χΑρΑκτΗριΣτικΑ ΕξωτΕρικου

Μάσκα ψυγείου AMG με χρωμιωμένη διπλή γρίλια και μαύρο πλέγμα, καθώς και 
επιγραφή «AMG»

Σπορ σύστημα εξάτμισης AMG με δύο χρωμιωμένες διπλές απολήξεις, πλευρικά 
αριστερά και δεξιά

Κόκκινες δαγκάνες φρένων AMG εμπρός και πίσω

Σύστημα φρένων υψηλής απόδοσης AMG με εσωτερικά αεριζόμενους και  
διάτρητους δίσκους φρένων, 375 x 36 mm εμπρός, 330 x 22 mm πίσω

AMG Styling με ειδικής σχεδίασης μπροστινή ποδιά με μαύρους αεραγωγούς 
και φούσκωμα φτερών AMG στο χρώμα του αμαξώματος

Ζάντες αλουμινίου AMG σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων, σε Γκρι Τιτανίου και  
στιλβωμένες, με ελαστικά 275/50 R 20

Μεταλλική βαφή

Εξωτερικό πακέτο ανοξείδωτου χάλυβα 

κυριΑ χΑρΑκτΗριΣτικΑ ΕΣωτΕρικου

Καθίσματα σε δέρμα νάπα designo και δερμάτινο ταμπλό οργάνων

Επένδυση οροφής designo σε ύφασμα μικροϊνών DINAMICA Μαύρο

Πακέτο χρωμίου

Τιμόνι AMG Performance σε δέρμα νάπα Μαύρο, σχεδίασης 4 ακτίνων, με 
 επίπεδο κάτω μέρος και χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων σε Ασημί αλουμινίου

Μαρσπιέ AMG (4) με λευκό φωτισμό από μασίφ ανοξείδωτο χάλυβα, γυαλιστερά, 
με επιγραφή «AMG»

Όργανο πολλαπλών ενδείξεων με σχεδίαση διπλού σωλήνα και οθόνη 
 πολυλειτουργικών ενδείξεων 11,4 cm (4,5 ιντσών), συμπερ. κύριου μενού AMG

Επίδειξη ισχύος.  
Mercedes-AMG G 63.
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Παράστημα. Εμφάνιση. Συνέπεια. Η Mercedes-AMG G 63 τραβάει όλα 
τα βλέμματα και αφήνει πίσω τους ανταγωνιστές της με δυναμική 
κομψότητα. Εμφάνιση και αυτοπεποίθηση χαρακτηριστική της AMG, 
με κινητήρια δύναμη τον πανίσχυρο biturbo κινητήρα V8 5,5 λίτρων 
της AMG.
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Τα αφήνει όλα πίσω της. Η παρουσία της είναι καθηλωτική, οι επιδόσεις της θεαματικές.  
Η Mercedes-AMG G 65 με τον πανίσχυρο biturbo κινητήρα V12 καταρρίπτει τα όρια και   
επα ναπροσδιορίζει την αποκλειστικότητα. Πράγμα που δηλώνει και με το παρουσιαστικό της.

Η εκτόξευση της G.
Mercedes-AMG G 65.
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κυριΑ χΑρΑκτΗριΣτικΑ ΕξωτΕρικου

Μάσκα ψυγείου AMG με διπλή γρίλια και λωρίδες χρωμίου, χρωμιωμένο πλαίσιο 
και πλέγμα χρωμίου, καθώς και επιγραφή «AMG»

AMG Styling με ειδικής σχεδίασης μπροστινή ποδιά με μαύρους αεραγωγούς 
και φούσκωμα φτερών AMG στο χρώμα του αμαξώματος

Σπορ σύστημα εξάτμισης AMG με δύο χρωμιωμένες διπλές απολήξεις, πλευρικά 
αριστερά και δεξιά

Ζάντες αλουμινίου AMG σχεδίασης 5 ακτίνων, σε Γκρι Τιτανίου και στιλβωμένες, 
με ελαστικά 275/50 R 20

Σύστημα φρένων υψηλής απόδοσης AMG με εσωτερικά αεριζόμενους και  
διάτρητους δίσκους φρένων, 375 x 36 mm εμπρός, 330 x 22 mm πίσω

Μεταλλική βαφή

Εξωτερικό πακέτο ανοξείδωτου χάλυβα 

κυριΑ χΑρΑκτΗριΣτικΑ ΕΣωτΕρικου

Πακέτο καθισμάτων ανέσεων με καθίσματα πολλαπλού περιγράμματος και 
κλιματισμό καθισμάτων για οδηγό και συνοδηγό με δέρμα νάπα designo σε 
εμφάνιση ρόμβου

Πακέτο designo Exclusive

Επένδυση οροφής designo σε ύφασμα μικροϊνών DINAMICA Μαύρο

Πακέτο χρωμίου

Διάκοσμος designo σε Μαύρη Λάκα Πιάνου, συμπερ. τιμονιού AMG 
Performance σε δέρμα νάπα Μαύρο
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Το ειδικό μοντέλο  
G 500 4 x 42.

κυριΑ χΑρΑκτΗριΣτικΑ ΕξωτΕρικου

Άξονες πλήμνης με μειωτήρες

Σπορ σύστημα εξάτμισης με διπλές απολήξεις

Φουσκώματα φτερών, εν μέρει με εμφάνιση ανθρακονημάτων, σε Μαύρο  
γυαλιστερό

Διπλό προστατευτικό αντισφήνωσης από βουρτσισμένο ανοξείδωτο χάλυβα

Αεροτομή οροφής εμπρός, με εμφάνιση ανθρακονημάτων, σε Μαύρο γυαλιστερό

Ζάντες αλουμινίου σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων μεγέθους 56 cm (22 ιντσών), 
σε Μαύρο και στιλβωμένες, με ελαστικά 325/55 R 22

Δίχρωμη βαφή: οροφή και περίγραμμα του αστεριού της Mercedes στη μάσκα 
ψυγείου σε Μαύρο Οψιδιανού

κυριΑ χΑρΑκτΗριΣτικΑ ΕΣωτΕρικου

Επένδυση από ύφασμα μικροϊνών DINAMICA με δέρμα νάπα designo Μαύρο 
και λευκές διακοσμητικές ραφές

Τιμόνι από ύφασμα μικροϊνών DINAMICA/δέρμα νάπα Μαύρο

Διάκοσμος ανθρακονημάτων AMG

Σπορ καθίσματα AMG εμπρός και πλακέτα «4 x 42»

Δεν θα πιστεύετε στα μάτια σας: με τεράστια απόσταση από 
το έδαφος 44 cm, άξονες πλήμνης με μειωτήρες και εντυπω-
σιακό βάθος διέλευσης 100 cm, η G-Class είναι προετοι-
μασμένη για ακραίες καταστάσεις. Κυρίαρχη εκτός δρόμου, 
πολιτισμένη εντός: με 4λιτρο κινητήρα V8 biturbo, φούσκω-
μα φτερών και άξονες πλήμνης με μειω τήρες, η G 500 4 x 42 
«πατάει» γερά στην άσφαλτο. Η μεταβαλλόμενη απόσβεση  
αυξάνει σημαντικά την ευελιξία κατά τη σπορ λειτουργία. Ο 
ήχος; Ανάλογος της εμφάνισης.
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Ακολουθήστε  
το ένστικτό σας.
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Κάθε διαδρομή με τη G-Class είναι μια περιπέτεια, γιατί σας δίνει τη δυνατό-
τητα να εξερευνάτε το άγνωστο και να ανακαλύπτετε ξανά τα βασικά σας 
ένστικτα. Εάν παρόλ’ αυτά χάσετε κάποια στιγμή τον προσανατολισμό σας, 
έχετε τη βοήθεια του συστήματος πολυμέσων COMAND Online. Στην  
αυτόνομη, έγχρωμη οθόνη 20,3 cm (8 ιντσών) προβάλλονται υπερσύγχρονες 
υπηρεσίες συνδεσιμότητας.1 Επιπλέον, με δύο διεπαφές USB, λειτουργίες 
SMS και e-mail, καθώς και μία διεπαφή Bluetooth® με λειτουργία ανοικτής 
ακρόασης και audio streaming για τη μετάδοση μουσικής ανακαλύπτετε 
τον ψηφιακό κόσμο. Το COMAND Online έχει και μερικές εξαιρετικά «καθησυ-
χαστικές» πτυχές: ο εξοπλισμός περιλαμβάνει το σύστημα κλήσης έκτακτης 
ανάγκης Mercedes-Benz1. Αυτό μπορεί να μεταδίδει δεδομένα θέσης GPS στο 
κέντρο κλήσεων έκτακτης ανάγκης και να δημιουργεί φωνητική σύνδεση.

Ή το COMAND Online. 

InFOtAInMent κΑι ΠολυμΕΣΑ

Το προαιρετικό ηχοσύστημα Harman Kardon® Logic 7® Surround με ενισχυτή Harman Kardon® 
DSP 450 Watt και δώδεκα ηχεία προσφέρει αυθεντική ποιότητα ήχου.

Το προαιρετικό πακέτο στάθμευσης: ασφαλής είσοδος και έξοδος από θέση στάθμευση. Κατά τους 
ελιγμούς, το σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης PARKTRONIC επιτηρεί την μπροστινή και πίσω 
περιοχή και προειδοποιεί σε περίπτωση που αναγνωρίσει κίνδυνο σύγκρουσης. Εάν επιλεγεί η ταχύτητα 
οπισθοπορείας, ενεργοποιείται αυτόματα η κάμερα οπισθοπορείας με ευρυγώνιο φακό, η οποία 
εμφανίζει στην οθόνη του COMAND Online την περιοχή πίσω από το όχημα. Έτσι, η στάθμευση και οι 
ελιγμοί με οπισθοπορεία γίνονται πιο εύκολα και με περισσότερη ασφάλεια.

Το προαιρετικό σύστημα ψυχαγωγίας πίσω επιβατών προσφέρει ψυχαγωγία υπερσύγχρονης τεχνο-
λογίας. Περιλαμβάνει δύο έγχρωμες οθόνες με διαγώνιο 17,8 cm στα μπροστινά προσκέφαλα.  
Και οι δύο οθόνες μπορούν να χρησιμοποιούνται ανεξάρτητα η μία από την άλλη. Επιπλέον: δύο DVD 
player, τηλεχειριστήριο και ακουστικά με υπέρυθρες, καθώς και θύρες Aux-in και USB.

1 Διατίθεται μόνο σε συγκεκριμένες χώρες.
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Εξωτερικό πακέτο ανοξείδωτου χάλυβα.
Ένας ατσάλινος θρύλος. Τίποτα δεν θα της ταίριαζε καλύτερα από την επιτομή της δύναμης 
και της λάμψης: ανοξείδωτος χάλυβας. Το προαιρετικό πακέτο εξοπλισμού – βασικός 
εξοπλισμός για τα μοντέλα Mercedes-AMG – αναβαθμίζει το εξωτερικό με δύο πλευρικά 
σκαλοπάτια επιβίβασης, καθώς και το κάλυμμα εφεδρικού τροχού σε ανοξείδωτο χάλυβα 
με 3-D αστέρι της Mercedes. 

τΑ χΑρΑκτΗριΣτικΑ μΕ μιΑ μΑτιΑ

Πλευρικά σκαλοπάτια επιβίβασης σε ανοξείδωτο χάλυβα

Κάλυμμα εφεδρικού τροχού σε ανοξείδωτο χάλυβα με 3-D αστέρι της Mercedes
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Σπορ πακέτο.
Ισχύς και δυναμισμός. Συμπληρωματικά στο εξωτερικό πακέτο ανοξείδωτου χάλυβα, το 
προαιρετικό σπορ πακέτο δίνει αθλητικό παρουσιαστικό στην G 350 d και στην G 500. 
Με ζάντες αλουμινίου AMG σχεδίασης 5 ακτίνων σε Γκρι Τιτανίου με ελαστικά 275/55 R 19, 
καθώς και προστατευτικές λωρίδες με ένθετα με ρίγες σε Ανθρακί. Για γεμάτο ήχο:  
το σπορ σύστημα εξάτμισης για την G 500. Το πακέτο για το εσωτερικό ολοκληρώνεται με 
πατάκια από βελούδο.

τΑ χΑρΑκτΗριΣτικΑ μΕ μιΑ μΑτιΑ

Εξωτερικό πακέτο ανοξείδωτου χάλυβα

Ζάντες αλουμινίου AMG 48,3 cm (19 ιντσών) σχεδίασης 5 ακτίνων σε Γκρι Τιτανίου ή προαιρετικά σε Μαύρο

Προστατευτικές λωρίδες με ένθετα με ρίγες σε Ανθρακί

Σπορ σύστημα εξάτμισης (μόνο για την G 500)

Βελούδινα πατάκια
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Ποιος θα το φανταζόταν το 1979: στοιχεία χρωμίου στη 
G-Class. Αυστηρά για όσους μπορούν να τα χειριστούν. Με 
στυλ, όπως η μάσκα ψυγείου με 3 γρίλιες σε έκδοση χρω-
μίου και κεντρικό αστέρι της Mercedes. Ή στο εσωτερικό, με 
δακτυλίους χρωμίου γύρω από τα ηχεία στις μπροστινές 
πόρτες. Στο βασικό εξοπλισμό των μοντέλων Mercedes-AMG 
και ασφαλώς ακόμα πιο δυναμική: η μάσκα ψυγείου 
AMG με χρωμιωμένη διπλή γρίλια και επιγραφή «AMG», στη 
Mercedes-AMG G 63 με μαύρο πλέγμα, στη Mercedes-AMG 
G 65 με χρωμιωμένο.

Το προαιρετικό πακέτο χρωμίου – βασικός εξοπλισμός  
για τα μοντέλα Mercedes-AMG και για όσους κοιτάνε μόνο 
μπροστά. 

Πακέτο χρωμίου. 

λΑμΠΕρο Στυλ

Περιμετρικές λωρίδες χρωμίου στο κάλυμμα των διακοπτών ρύθμισης καθίσματος

Πλαίσια χρωμίου γύρω από τα ηχεία στις μπροστινές πόρτες

Χρωμιωμένο προστατευτικό άκρων χώρου φόρτωσης με επιγραφή «Mercedes-Benz» 
ή/και «AMG»

Μάσκα ψυγείου με ένθετα χρωμίου
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Το πακέτο Exclusive – διατίθεται προαιρετικά για την G 350 d 
και την G 500 – ικανοποιεί την επιθυμία για εντυπωσιακή  
διαμόρφωση με μοναδικά χαρακτηριστικά εξοπλισμού. Ακόμα 
και τα μαρσπιέ διαθέτουν φωτισμό. Η επένδυση οροφής 
designo σε ύφασμα μικροϊνών DINAMICA Μαύρο «επιστε-
γάζει» μια ατμόσφαιρα που αναβαθμίζεται από τα κομψά, 
εκλεπτυσμένα υλικά.

Πακέτο Exclusive.

ΠολυτΕλΕιΑ κΑι δΕρμΑ

Πακέτο καθισμάτων ανέσεων (καθίσματα πολλαπλού περιγράμματος και  
κλιματισμός των καθισμάτων οδηγού και συνοδηγού)

Ταμπλό οργάνων σε Μαύρο δέρμα

Επένδυση οροφής designo σε ύφασμα μικροϊνών DINAMICA Μαύρο

Φωτιζόμενα μαρσπιέ
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Πακέτο designo Exclusive.
Φτάσατε στην κορυφή. Εκεί που η χειροτεχνία και το πάθος 
συναντιούνται στην αιχμή της αποκλειστικότητας. Εκεί που 
ειδικά επιλεγμένα υλικά ξεδιπλώνονται μέχρι την παραμικρή 
λεπτομέρεια και κάθε ραφή κάνει μια δήλωση. Το πακέτο 
designo Exclusive για τα μοντέλα Mercedes-AMG – προαι-
ρετικά στην Mercedes-AMG G 63 – απαιτεί χαρακτήρα 
και επαναπροσδιορίζει την εξατομίκευση. Επιμελώς συνδυ-
ασμένα χαρακτηριστικά εξοπλισμού, σπορ καθίσματα σε 
δίχρωμο δέρμα νάπα designo για οδηγό και συνοδηγό σε έξι 
χρωματικούς συνδυασμούς. Η πολυτέλεια σε όλο της το 
μεγαλείο: η καπιτονέ ραφή. 

Το πακέτο designo Exclusive διατίθεται μόνο σε συνδυασμό 
με το πακέτο καθισμάτων ανέσεων (βασικός εξοπλισμός 
στη Mercedes-AMG G 65).

τΑ χΑρΑκτΗριΣτικΑ μΕ μιΑ μΑτιΑ

Εγχάρακτο έμβλημα «AMG» στα μπροστινά προσκέφαλα NECK-PRO  
(μόνο Mercedes-AMG G 65)

Μπροστινά σπορ καθίσματα AMG με πλακέτες «AMG» στις πλάτες,  
σε δίχρωμο δέρμα νάπα designo

Κεντρικές επενδύσεις καθισμάτων και θυρών με καπιτονέ ραφή σε  
έξι χρώματα designo

Ταμπλό οργάνων σε Μαύρο δέρμα
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ο ΠροΑιρΕτικοΣ ΕξοΠλιΣμοΣ μΕ μιΑ μΑτιΑ

Σχάρα οροφής με πίσω σκάλα, σε βαθύ σκούρο Γκρι (μέγιστο φορτίο 90 kg)

Ζάντες αλουμινίου 40,6 cm (16 ιντσών) σχεδίασης 5 ακτίνων, σε Μαύρο ματ, 
ελαστικά παντός εδάφους 265/70 R 16 (όριο ταχύτητας 190 km/h, προ-
σαρμοσμένο σύστημα ανάρτησης και ESP®, το σύστημα ανάρτησης δεν έχει 
εγκριθεί για ζάντες 48,3 cm [19 ιντσών])

Ταξιδεύοντας με την G.
Όσο πιο μακρινός ο προορισμός, τόσο μεγαλύτερη η σημα-
σία των υλικών: μια στιβαρή σχάρα οροφής επιτρέπει την 
ασφαλή μεταφορά εφεδρικών τροχών, σκηνών και πολλών 
άλλων αντικειμένων μεγάλου όγκου. Η ειδικά προσαρμο-
σμένη πίσω σκάλα διευκολύνει τη φόρτωση και εκφόρτωση. 

Συμπληρωματικά: οι επιβλητικές μαύρες ζάντες αλουμινίου 
40,6 cm (16 ιντσών), με ανθεκτικά ελαστικά παντός εδάφους, 
εξασφαλίζουν πρόσφυση και σταθερότητα σε οποιοδήποτε 
υπέδαφος. Το πέλμα τους έχει εξαιρετικά μεγάλη προεξοχή, 
που φτάνει μέχρι και την παρειά του ελαστικού. 

Με αυτόν το γνήσιο εξοπλισμό για οδήγηση εκτός δρόμου, 
η G-Class είναι προετοιμασμένη σχεδόν για τα πάντα. 
Πράγμα ίσως μοναδικό για ένα αυτοκίνητο. Και επομένως, 
απόλυτα αντιπροσωπευτικό της G-Class.
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Στην κορυφή της αποκλειστικότητας και της εξατομίκευσης.  
designo manufaktur.
Το designo manufaktur προσφέρει μια πλούσια γκάμα εντελώς νέων χαρακτηριστικών εξο-
πλισμού, αποκλειστικά για τη G-Class. Με ονειρεμένα χρώματα και υλικά. Λεπτομέρειες για 
το εξωτερικό ή το εσωτερικό, διακοσμητικές ραφές ή πινακίδες τύπου: όλα σχεδόν είναι 
χειροποίητα. Το designo manufaktur διαθέτει επίσης μεγάλη ποικιλία σε υψηλής ποιότητας 
δέρματα. Οι αποκλειστικές, υψηλής ποιότητας βαφές – μεταλλικές ή ματ – εφαρμόζονται 

με το χέρι στο Graz. Έτσι, τα χρώματα παραμένουν έντονα και όμορφα ακόμα και μετά από 
πολλές αντίξοες διαδρομές σε ανώμαλο έδαφος.

Ανακαλύψτε τον κόσμο του designo manufaktur στο ξεχωριστό φυλλάδιο. Οι Εξουσιοδοτημένοι  
Διανομείς της Mercedes-Benz θα χαρούν να σας συμβουλέψουν. Θα βρείτε τον designo manufaktur 
Configurator στην ιστοσελίδα http://mb4.me/designo-manufaktur
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κυριΑ χΑρΑκτΗριΣτικΑ ΕξωτΕρικου (ΠροΑιρΕτικΑ)

Πακέτο Night

Εννέα επιπλέον χρώματα βαφής ακρυλικά, μεταλλικά, Bright ή Magno

Πρόσθετες ζάντες αλουμινίου, σε Μαύρο

Πρόσθετα ένθετα σε Μαύρο (για την G 350 d και την G 500) και σε Ανθρα-
κονήματα (για την Mercedes-AMG G 63 και την Mercedes-AMG G 65)

Κάλυμμα εφεδρικού τροχού (στρογγυλό) σε Μαύρο Οψιδιανού ή στο χρώμα  
του αμαξώματος

Οροφή σε Μαύρο Οψιδιανού

κυριΑ χΑρΑκτΗριΣτικΑ ΕΣωτΕρικου (ΠροΑιρΕτικΑ)

Τέσσερα επιπλέον χρώματα δέρματος

Δίχρωμη επένδυση στα καθίσματα, ταμπλό οργάνων και κεντρική κονσόλα με 
διακοσμητικές ραφές σε αντίστοιχο χρώμα, δίχρωμο τιμόνι προαιρετικά

Κόκκινες ζώνες ασφαλείας designo

Πακέτο εσωτερικού DINAMICA (για την Mercedes-AMG G 63 και την 
Mercedes-AMG G 65)

Χειρολαβή στην επένδυση οροφής με επένδυση από δέρμα Μαύρο
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Συγχαρητήρια! Βρίσκεστε στην κορυφή της εξατομίκευσης. Με θέα που καθηλώνει: παθια-
σμένο κόκκινο Μάγμα, φωτεινό Λευκό Μυσταγωγίας και το πιο έντονο Μαύρο Οψιδιανού. 
Χρώματα βαφής που συγκινούν. Και ένα εσωτερικό που με την πολυτέλειά του ικανοποιεί τις 
υψηλότερες απαιτήσεις.

Το ειδικό μοντέλο  
designo manufaktur Edition.

Highlight: το τιμόνι AMG Performance σε δέρμα νάπα. Τόσο φανταστική μπορεί να είναι η 
αίσθηση της ισχύος. Το μοναδικό ειδικό μοντέλο designo manufaktur Edition – αποκλειστικά 
για δύο εκδόσεις κινητήρων: G 350 d και G 500. Οδήγηση υψηλού επιπέδου.
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κυριΑ χΑρΑκτΗριΣτικΑ ΕξωτΕρικου

Βαφή designo manufaktur Κόκκινο Μάγμα, προαιρετικά: Λευκό Μυσταγωγίας 
designo bright ή Μαύρο Οψιδιανού

Μάσκα ψυγείου με 3 γρίλιες και εξωτερικοί καθρέπτες σε Μαύρο Οψιδιανού

Σπορ πακέτο με ζάντες αλουμινίου AMG σχεδίασης 5 ακτίνων, σε Μαύρο, με 
ελαστικά 275/55 R 19

Εξωτερική προστατευτική λωρίδα με ένθετα σε Μαύρο

Κάλυμμα εφεδρικού τροχού (στρογγυλό) σε Μαύρο Οψιδιανού

Εξωτερικό πακέτο ανοξείδωτου χάλυβα

κυριΑ χΑρΑκτΗριΣτικΑ ΕΣωτΕρικου

Επένδυση designo από δέρμα νάπα Μαύρο με διακοσμητικές ραφές σε Κόκκινο

Τιμόνι AMG Performance σε δέρμα νάπα, δίχρωμο Κόκκινο Κλασικό/Μαύρο

Διάκοσμος Μαύρης Λάκας Πιάνου designo

Κόκκινες ζώνες ασφαλείας designo

Χειρολαβές στην επένδυση οροφής με δερμάτινη επένδυση σε Μαύρο και 
κόκκινες διακοσμητικές ραφές

Πακέτο χρωμίου, πακέτο Exclusive

Πλακέτα «designo manufaktur Edition» στο κάλυμμα του σταχτοδοχείου
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Οδηγήστε το απόλυτο φαινόμενο: την G-Class με την πιο 
αποκλειστική εμφάνιση. Το όνειρο των ονείρων που υλοποι-
είται μέσα από μια απίστευτη ποικιλία χρωμάτων βαφής. 
Μεταξύ αυτών, η προαιρετική νέα βαφή AMG σε Γκρι Μόντσα 
magno. Για επιβλητικό παρουσιαστικό φροντίζουν οι ζάντες 
αλουμινίου 53,3 cm (21 ιντσών), το προστατευτικό αντισφή-
νωσης από ανοξείδωτο χάλυβα και οι πλαϊνές σπορ λωρίδες 
AMG. Ο ωραιότερος συνδυασμός δυναμισμού και κομψότη-
τας – που συνεχίζεται με συνέπεια στο εσωτερικό. Με τα 
δίχρωμα σπορ καθίσματα με πλαϊνά τμήματα από δέρμα σε 
εμφάνιση ανθρακονημάτων ή δέρμα νάπα. Επίσης, με το 
διάκοσμο ανθρακονημάτων AMG ή Μαύρης Λάκας Πιάνου 
designo και το δίχρωμο ταμπλό οργάνων σε δέρμα νάπα 
designo. Το ειδικό μοντέλο Exclusive Edition διατίθεται για 
την Mercedes-AMG G 63 και G 65. Passion for Perfection.

Το ειδικό μοντέλο  
Exclusive Edition.
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κυριΑ χΑρΑκτΗριΣτικΑ ΕξωτΕρικου

Προστατευτικό αντισφήνωσης από ανοξείδωτο χάλυβα

Πλαϊνές σπορ λωρίδες AMG (μεμβράνες) 

Εξωτερικές προστατευτικές λωρίδες με ένθετα σε εμφάνιση σκούρου Αλουμινίου

Κάλυμμα εφεδρικού τροχού (στρογγυλό) στο χρώμα του αμαξώματος

Ζάντες αλουμινίου 53,3 cm (21 ιντσών) σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων, σε Μαύρο ματ, με  
στιλβωμένες ακτίνες και στεφάνη, βασικός εξοπλισμός για Mercedes-AMG G 63

Ζάντες αλουμινίου 53,3 cm (21 ιντσών) σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων, με κεραμικό φινίρισμα, 
βασικός εξοπλισμός για Mercedes-AMG G 65

Ζάντες αλουμινίου 53,3 cm (21 ιντσών) σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων, σε Μαύρο ματ, με  
στιλβωμένη στεφάνη, προαιρετικός εξοπλισμός για Mercedes-AMG G 63 και Mercedes-AMG G 65

κυριΑ χΑρΑκτΗριΣτικΑ ΕΣωτΕρικου

Δίχρωμα καθίσματα με πλαϊνά τμήματα και επάνω πλαίσιο πόρτας σε δέρμα με εμφάνιση 
ανθρακονημάτων, λαβή κλεισίματος πόρτας σε δέρμα designo Μαύρο (διακοσμητικές ραφές  
στο επιλεγμένο χρώμα των επενδύσεων), προαιρετικά σε δέρμα νάπα designo Μαύρο/Μαύρο, 
Πορσελάνη/Μαύρο ή Καφέ ανοικτό/Μαύρο 
ή 
Δίχρωμα καθίσματα (διακοσμητικές ραφές στο επιλεγμένο χρώμα των επενδύσεων), προαιρετικά 
σε δέρμα νάπα designo Αμμοθίνες/Μαύρο, Κόκκινο Κλασικό/Μαύρο, Καφέ Σάγματος/Μαύρο, 
Μπεζ Σατινέ/Μαύρο, Καφέ Μόκα/Μαύρο ή Μπλε Βυθού/Μαύρο

Πακέτο designo Exclusive (στη Mercedes-AMG G 65 με εγχάρακτο έμβλημα στα προσκέφαλα)

Διάκοσμος ανθρακονημάτων AMG ή διάκοσμος Μαύρης Λάκας Πιάνου designo

Πακέτο καθισμάτων ανέσεων
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RL8

RP1 RM0

RJ1RM9

RL5

Ζάντες.
RP1 Ζάντες αλουμινίου 40,6 cm (16 ιντσών) σχεδίασης 5 ακτίνων, σε Μαύρο 

ματ, με ελαστικά παντός εδάφους 265/70 R 16 με όριο ταχύτητας  
190 km/h, προσαρμοσμένο σύστημα ανάρτησης και ESP®, το σύστημα 
ανάρτησης δεν έχει εγκριθεί για ζάντες 48,3 cm (19 ιντσών) (προαι-
ρετικά για G 350 d και G 500)

RL8 Ζάντες αλουμινίου 45,7 cm (18 ιντσών) σχεδίασης 5 ακτίνων, σε Ασημί, 
με ελαστικά 265/60 R 18 (βασικός εξοπλισμός για G 350 d)

RL5 Ζάντες αλουμινίου 45,7 cm (18 ιντσών) σχεδίασης 5 ακτίνων, σε Γκρι 
Τιτανίου και στιλβωμένες, με ελαστικά 265/60 R 18 (προαιρετικά για 
G 350 d και G 500)

RM9 Ζάντες αλουμινίου 45,7 cm (18 ιντσών) σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων,  
σε Ασημί, με ελαστικά 265/60 R 18 (βασικός εξοπλισμός για G 500, 
προαιρετικά για G 350 d)

RM0 Ζάντες αλουμινίου 45,7 cm (18 ιντσών) σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων,  
σε Γκρι Τιτανίου, με ελαστικά 265/60 R 18 (προαιρετικά για G 350 d 
και G 500)

RJ1 Ζάντες αλουμινίου 45,7 cm (18 ιντσών) σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων, σε 
Μαύρο, με ελαστικά 265/60 R 18 (προαιρετικά για G 350 d και G 500, 
περιλαμβάνονται στο προαιρετικό πακέτο Night για την G 350 d και την 
G 500)
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RM6

RM1RK5 RJ2

R10 R11

RM6 Ζάντες αλουμινίου AMG 48,3 cm (19 ιντσών) σχεδίασης 5 ακτίνων, σε 
Γκρι Τιτανίου, με ελαστικά 275/55 R 19 (περιλαμβάνονται στο προαιρετικό 
σπορ πακέτο για την G 350 d και την G 500)

RK5 Ζάντες αλουμινίου AMG 48,3 cm (19 ιντσών) σχεδίασης 5 ακτίνων, σε 
Μαύρο και στιλβωμένες, με ελαστικά 275/55 R 19 (προαιρετικός εξο-
πλισμός σε συνδυασμό με το προαιρετικό σπορ πακέτο για G 350 d και 
G 500)

R10 Ζάντες αλουμινίου AMG 50,8 cm (20 ιντσών) σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων, 
σε Γκρι Τιτανίου και στιλβωμένες, με ελαστικά 275/50 R 20 (βασικός 
εξοπλισμός για Mercedes-AMG G 63, προαιρετικά για Mercedes-AMG G 65)

RM1 Ζάντες αλουμινίου AMG 50,8 cm (20 ιντσών) σχεδίασης 5 ακτίνων, σε Γκρι 
Τιτανίου και στιλβωμένες, με ελαστικά 275/50 R 20 (βασικός εξοπλισμός 
για Mercedes-AMG G 65)

R11 Ζάντες αλουμινίου AMG 50,8 cm (20 ιντσών) σχεδίασης 5 ακτίνων, σε 
Μαύρο ματ και στιλβωμένες, με ελαστικά 275/50 R 20 (προαιρετικός 
εξοπλισμός για Mercedes-AMG G 63 και Mercedes-AMG G 65)

RJ2 Ζάντες αλουμινίου AMG 50,8 cm (20 ιντσών) σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων, 
σε Μαύρο ματ και στιλβωμένες, με ελαστικά 275/50 R 20 (προαιρετικός 
εξοπλισμός για Mercedes-AMG G 63 και Mercedes-AMG G 65)
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Όλες οι υπηρεσίες μας συνδεσιμότητας και κινητικότητας, καθώς και πολλές άλλες εκπληκτικές προσφορές – 
έρχονται σε εσάς και μόνο για εσάς. Αυτό σημαίνει Mercedes me. Εγγραφείτε σήμερα κιόλας δωρεάν 
και κάντε τον κόσμο της Mercedes-Benz δικό σας: στον υπολογιστή ή το laptop σας ή όταν μετακινήστε 
στην ταμπλέτα, το smartphone ή το smartwatch σας. Επειδή η ζωή σας αλλάζει διαρκώς, εξελίσσουμε  
κι εμείς διαρκώς τις υπηρεσίες μας. Ανακαλύψτε τες: www.mercedes.me/welcome

Θέλετε να απολαμβάνετε την έμπνευση κι όταν δεν είστε online; Τα Mercedes me Stores έρχονται να 
συναρπάσουν σε όλο τον κόσμο, π.χ. στο Πεκίνο, στη Μόσχα και στο Αμβούργο.

Η δικτύωσή σας μπορεί να είναι τόσο εκπληκτικά εύκολη.
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Η υπηρεσία Mercedes me move παρέχει πρόσβαση σε 
έξυπνες λύσεις κινητικότητας: η car2go είναι πρωτοπόρος 
και ηγέτης παγκοσμίως στο free floating carsharing, η 
εφαρμογή κινητικότητας moovel συγκεντρώνει τις προσφορές 
διαφόρων παρόχων κινητικότητας και βρίσκει την καλύτερη 
διαδρομή από το Α στο Β σημείο. Με την εφαρμογή mytaxi 
μπορείτε να καλείτε το ταξί σας, να παρακολουθείτε ζωντα-
νά διαδρομή και να πληρώνετε εύκολα. Το Mercedes-Benz 
Rent σας παρέχει αυτοκίνητο για οποιοδήποτε λόγο και 
σύντομο ή μεγάλο διάστημα μέσω κάποιου κοντινού Εξουσι-
οδοτημένου Διανομέα Mercedes-Benz. Το Blacklane σας 
επιτρέπει να κάνετε κράτηση λιμουζίνας με οδηγό, ενώ το 
FlixBus δίνει τη δυνατότητα για οικονομικά, άνετα και φιλι-
κά προς το περιβάλλον ταξίδια με υπεραστικά λεωφορεία.

Η υπηρεσία Mercedes me assist κάνει τη συντήρηση του 
οχήματός σας εξαιρετικά απλή υπόθεση. Μπορείτε απλά να 
βρίσκετε online έναν κοντινό Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή 
Mercedes-Benz και να κλείνετε ραντεβού. Μπορείτε να 
βλέπετε ανά πάσα στιγμή ποια λάδια κινητήρα και ελαστικά 
προτείνονται για την Mercedes-Benz σας, ή να παρακο-
λουθείτε ενημερωτικά βίντεο για τις λειτουργίες και το χει-
ρισμό του αυτοκινήτου σας.

Η υπηρεσία Mercedes me finance σας προσφέρει πολυ-
άριθμους τρόπους, για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που 
επιθυμείτε. Σε συνεργασία μαζί σας, η Mercedes-Benz 
Financial Services θα βρει τη βέλτιστη λύση μακροχρόνιας 
μίσθωσης, χρηματοδότησης και ασφάλισης του αυτοκινήτου 
σας – προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας. Τα προϊόντα μας 
μακροχρόνιας μίσθωσης σας επιτρέπουν να οδηγείτε πά-
ντοτε τα πιο καινούργια μοντέλα μας, απολαμβάνοντας ταυτό-
χρονα μέγιστη ευελιξία. Ο λόγος είναι ότι δεν πληρώνετε 
για την αγορά, αλλά μόνο για τη χρήση απολαμβάνοντας 
ελκυστικές μηνιαίες δόσεις. Με τις προσφορές χρηματο-
δότησής μας εξοφλείτε την καινούργια σας Mercedes-Benz, 
όπως εξυπηρετεί το δικό σας οικονομικό σχεδιασμό. Με  
το ύψος προκαταβολής που επιλέγετε και τη διάρκεια της 
σύμβασης, καθορίζετε το ποσό των μηνιαίων δόσεων. Αξιό-
πιστη προστασία του προϋπολογισμού και του οχήματός σας 
προσφέρουν οι εξατομικευμένες μας λύσεις ασφάλισης με 
ελκυστικούς όρους. Μετά την σύναψη της σύμβασης, μπο-
ρείτε να διαχειρίζεστε τις χρηματοοικονομικές σας αιτήσεις 
πολύ άνετα online.1

Η υπηρεσία Mercedes me connect σας δικτυώνει με το 
αυτοκίνητό σας –και το αυτοκίνητό σας με τον υπόλοιπο 
κόσμο. Πολυάριθμες και πρακτικές υπηρεσίες συνδεσιμότη-
τας σας υποστηρίζουν στο αυτοκίνητό σας για περισσότερη 
ασφάλεια, περισσότερη επικοινωνία και, φυσικά, για ακόμη 
πιο συναρπαστική εμπειρία οδήγησης. Η ευχάριστη αί-
σθηση ότι παραμένετε συνδεδεμένοι διαρκώς και κατά την 
οδήγηση. Το Mercedes me connect περιλαμβάνει εκτός 
από τις βασικές υπηρεσίες, οι οποίες σας παρέχουν αυτό-
ματα υποστήριξη σε περίπτωση οδικής βλάβης ή ατυχήμα-
τος, και την υπηρεσία Remote Online – την επιλογή που 
σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε ρυθμίσεις στο αυτοκίνητο 
μέσω smartphone – και πολλά άλλα.

Η υπηρεσία Mercedes me inspire σας προσφέρει εμπει-
ρίες της μάρκας και τη δυνατότητα για έναν διάλογο με 
όραμα. Θα θέλαμε να ξέρουμε τις απόψεις σας για τις ιδέες 
μας και να μαθαίνουμε τι σας παρακινεί, ώστε να μπορούμε 
πάντα να προσφέρουμε τις καλύτερες λύσεις. Θα βρείτε, για 
παράδειγμα, μία Community καθώς και προσφορές κι 
εμπειρίες που ξεφεύγουν από τα κλασικά θέματα αυτοκινήτου 
κι επεκτείνονται σε τομείς όπως εκδηλώσεις, ταξίδια και 
lifestyle.

1 Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα στην εκάστοτε αγορά.
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Δυνατότητες εκτός δρόμου. Για μεγάλες αντοχές.
Η G-Class εντυπωσιάζει τόσο στις λαμπερές λεωφόρους όσο και στους λασπώδεις χωματόδρομους. 
Με αριθμούς που εμπνέουν και απαιτούν τόλμη. 

Ευσταθές ακόμα και με κλίση έως 54 % (ειδικό μοντέλο G 500 4 x 42 73 %).Μέγιστο βάθος διέλευσης 60 cm (στο ειδικό μοντέλο G 500 4 x 42 100 cm).
Απόσταση από το έδαφος 23,5 cm (στα μοντέλα Mercedes-AMG 22 cm,  
στο ειδικό μοντέλο G 500 4 x 42 43,8 cm).

Ικανότητα αναρρίχησης έως και 100 % (στα μοντέλα Mercedes-AMG έως και 80 %,  
στο ειδικό μοντέλο G 500 4 x 42 έως και 100 %) σε κατάλληλο υπέδαφος.

Γωνία ανάβασης 30° εμπρός και πίσω (στα μοντέλα Mercedes-AMG 27° εμπρός  
και πίσω, στο ειδικό μοντέλο G 500 4 x 42 51,6° εμπρός και 43,8° πίσω). Γωνία κλίσης 24° (ειδικό μοντέλο G 500 4 x 42 47,4°).
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Οι διαστάσεις ενός θρύλου.

Τιμές για την G 500.

1 Σε συνδυασμό με το επιτρεπόμενο συνολικό βάρος. Όλα τα στοιχεία σε χιλιοστά. Οι εικονιζόμενες διαστάσεις είναι μέσες τιμές. Ισχύουν για οχήματα με το βασικό εξοπλισμό και χωρίς φορτίο.
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Επενδύσεις και διάκοσμος.

1  Τα υφάσματα/το δέρμα/ο διάκοσμος δεν διατίθενται για το ειδικό μοντέλο G 500 4 x 42. 
2  Βασικός εξοπλισμός για G 350 d. 3 Βασικός εξοπλισμός για G 500. 4 Βασικός  
εξοπλισμός για Mercedes-AMG G 63. 5 Βασικός εξοπλισμός για Mercedes-AMG G 65. 

6  Μόνο σε συνδυασμό με το πακέτο designo Exclusive. Περισσότερες πληροφορίες  
για τις επενδύσεις και τους διάκοσμους θα βρείτε στον τιμοκατάλογο. 

Επενδύσεις από ύφασμα/δέρμα1

001
201
208
204

Ύφασμα Μαύρο2

Δέρμα Μαύρο3

Δέρμα Γκρι Αλπακά
Δέρμα Καστανιά

Επενδύσεις σε δέρμα νάπα designo1

501
503
505
514
518
507
517
504

Δέρμα νάπα designo Μαύρο4

Δέρμα νάπα designo Πορσελάνη
Δέρμα νάπα designo Αμμοθίνες
Δέρμα νάπα designo Καφέ ανοικτό
Δέρμα νάπα designo Γκρι Τιτανίου pearl
Δέρμα νάπα designo Κόκκινο Κλασικό
Δέρμα νάπα designo Κόκκινο Μυσταγωγίας
Δέρμα νάπα designo Μαρόν

Επενδύσεις σε δέρμα νάπα designo δίχρωμο1

553
557
555
554
518
551

Δέρμα νάπα designo Πορσελάνη/Μαύρο6

Δέρμα νάπα designo Κόκκινο Κλασικό/Μαύρο6

Δέρμα νάπα designo Αμμοθίνες/Μαύρο6

Δέρμα νάπα designo Καφέ ανοικτό/Μαύρο6

Δέρμα νάπα designo Γκρι Τιτανίου pearl/Μαύρο6

Δέρμα νάπα designo Μαύρο/Μαύρο5, 6

διάκοσμος

ZI1
V56
ZG6
ZT0
ZG8
ZG2

Ξύλο λεύκας Ανθρακί1, 2

Ξύλο καρυδιάς Καφέ γυαλιστερό1, 3

Ανθρακονήματα AMG
Ξύλο λεύκας designo Καφέ ανοικτό Σατινέ ματ1

Λάκα Πιάνου designo Λευκό Σαμπάνιας1

Μαύρη Λάκα Πιάνου designo1, 4, 5

δέρμα νάπα designo1Ύφασμα1

δέρμα1
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V56

ZG6

ZI1

ZT0

ZG8

ZG2

553

557

554

555

518

551 1  Διατίθεται για το ειδικό μοντέλο G 500 4 x 42. 2 Προαιρετικός εξοπλισμός. 3 Ματ βαφή. 
4  Μόνο σε συνδυασμό με το πακέτο χρώματος (CC1) για την Mercedes-AMG G 63 και την 
Mercedes-AMG G 65. 5 Μεταλλική βαφή. Για περισσότερες εξατομικευμένες βαφές designo 
απευθυνθείτε στον Εξουσιοδοτημένο Διανομέα Mercedes-Benz της περιοχής σας.

Χρώματα εξωτερικής βαφής.
Ακρυλικές βαφές

040
149
127

Μαύρο
Λευκό Πολικό
Electricbeam γυαλιστερό1

μεταλλικές βαφές2

183
197
300
359
541
755
775
792
796
963
988

Μαύρο Μαγνητίτη
Μαύρο Οψιδιανού
Πράσινο Μαγνησίας
Μπλε Τανζανίτη
Κόκκινο Θουλίτη
Γκρι Τενορίτη
Ασημί Ιριδίου
Ασημί Παλλαδίου
Καφέ Κιτρίνης
Γκρι Ίνδιου
Aσημί Αδαμάντινο

Βαφές designo manufaktur2

033
041
046
032
037
052
051
056

designo Μαύρο Μόκα μεταλλικό
designo Γραφίτης μεταλλικό
designo Μαύρο Πλατίνας μεταλλικό
designo Μπλε Μυσταγωγίας bright
designo Κόκκινο Μυσταγωγίας bright
designo Καφέ Μυσταγωγίας bright
designo Πλατινέ magno3

designo Μαύρο Νυχτός magno3

Βαφές πακέτου χρώματος1, 2, 4

278
173
150
166
171

Solarbeam5

Sunsetbeam5

Tomatored5

Aliengreen
Galacticbeam5

δέρμα νάπα designo δίχρωμο1 διάκοσμος
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988541
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278037775 033183040

173052792 041197149

127 150051796 046300

166056963 032359

171

Ακρυλικές βαφές Βαφές πακέτου χρώματος1, 2, 4Βαφές designo manufaktur2μεταλλικές βαφές2
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Τεχνικά χαρακτηριστικά. 

Ό,τι καλύτερο για τον κινητήρα:
Γνήσια λάδια κινητήρα Mercedes-Benz.

Πετρελαιοκινητήρας Βενζινοκινητήρες  

G 350 d G 500 Mercedes-AMG G 63 Mercedes-AMG G 65 Ειδικό μοντέλο G 500 4 x 42

Διάταξη/αριθμός κυλίνδρων V/6 V/8 V/8 V/12 V/8 

Κυβισμός (cm3) 2987 3982 5461 5980 3982

Ονομαστική ισχύς1 (kW (hp) σε σ.α.λ.) 180 (245)/3600 310 (422)/5250–5500 420 (571)/5500 463 (630)/5000–5300 310 (422)/5250–5500 

Ονομαστική ροπή στρέψης1 (Nm σε σ.α.λ.) 600/1600–2400 610/2000–4750 760/1750–5250 1000/2300–4300 610/2000–4750 

Σχέση συμπίεσης 15,5 10,5 10,0 9,0 10,5

Κιβώτιο ταχυτήτων 7G-TRONIC PLUS 7G-TRONIC PLUS AMG SPEEDSHIFT PLUS
7G-TRONIC

AMG SPEEDSHIFT PLUS
7G-TRONIC

7G-TRONIC PLUS

Επιτάχυνση 0–100 km/h (δευτ.) 8,8 5,9 5,4 5,3 7,4

Τελική ταχύτητα (km/h) 192 210 210 230 210

Ελαστικά/τροχοί εμπρός, πίσω 265/60 R 18 265/60 R 18 275/50 R 20 275/50 R 20 325/55 R 22

Καύσιμο Diesel Super αμόλυβδη Super αμόλυβδη Super αμόλυβδη Super αμόλυβδη

Κατανάλωση καυσίμου2 (l/100 km)
Αστικός κύκλος 
Υπεραστικός κύκλος
Μικτός κύκλος 

11,1
9,1
9,9

14,5 
11,0 
12,3 

17,2
11,8
13,8

22,7
13,7
17,0

16,3
12,3
13,8

Εκπομπές CO2
2 (μικτός κύκλος) (g/km) 261 289 322 397 323

Κατηγορία εκπομπών3/αποδοτικότητας4 Euro 6/D Euro 6/E Euro 6/G Euro 6/G Euro 6/E

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ/ρεζέρβα (l) 96/14 96/14 96/14 96/14 96/14

Κύκλος στροφής (m) 13,6 13,6 13,6 13,6 14,3

Κενό βάρος5/φορτίο (kg) 2612/588 2595/605 2555/645 2585/615 3021/469

Επιτρεπόμενο συνολικό βάρος (kg) 3200 3200 3200 3200 3490

Επιτρ. φορτίο ρυμούλκησης με/ 

χωρίς φρένο [σε ποσοστό 12 %] (kg) 
750/3500 750/3500 750/3500 750/3500 –/–

1  Στοιχεία σχετικά με την ονομαστική ισχύ και την ονομαστική ροπή στρέψης σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 595/2009 στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοση. 2 Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2 υπολογίστηκαν 
σύμφωνα με την καθορισμένη διαδικασία μέτρησης (άρθρο 2, παρ. 5, 6, 6a του γερμανικού κανονισμού για τη σήμανση ενεργειακής κατανάλωσης επιβατικών οχημάτων (Pkw-EnVKV) στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοση. 
 Τα στοιχεία δεν αναφέρονται σε ένα συγκεκριμένο όχημα και δεν αποτελούν μέρος της προσφοράς, αλλά εξυπηρετούν στη σύγκριση μεταξύ των διαφορετικών τύπων οχημάτων. Οι τιμές διαφέρουν ανάλογα με τους 
τροχούς/τα ελαστικά. 3 Τα στοιχεία ισχύουν μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιθανές αποκλίσεις ανάλογα με τη χώρα. 4 Αξιολόγηση με βάση τις εκπομπές CO2 λαμβάνοντας υπόψη τη μάζα του οχήματος. 

5  Στοιχεία σχετικά με το κενό βάρος σύμφωνα με την Οδηγία 92/21/ΕΚ στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοση (όχημα σε κατάσταση εκκίνησης, πλήρωση ρεζερβουάρ καυσίμου κατά 90 %, με οδηγό 68 κιλών και αποσκευές 
7 κιλών) για οχήματα με βασικό εξοπλισμό. Ο προαιρετικός εξοπλισμός και τα αξεσουάρ αυξάνουν κατά κανόνα αυτή την τιμή, μειώνοντας αντίστοιχα το ωφέλιμο φορτίο. Για περισσότερα τεχνικά χαρακτηριστικά, 
επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση www.mercedes-benz.gr
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Σχετικά με το περιεχόμενο του καταλόγου: το παρόν έντυπο δόθηκε για εκτύπωση στις 10.01.2017. Μετά την ημερο-
μηνία αυτή είναι δυνατό να επέλθουν διαφοροποιήσεις στο προϊόν. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα για αλλαγές 
κατά τη διάρκεια του χρόνου παράδοσης στην κατασκευή ή στο όχημα, για χρωματικές αποκλίσεις και διαφοροποιήσεις 
στον εξοπλισμό, εφόσον οι αλλαγές ή οι διαφοροποιήσεις αυτές παραμένουν εντός λογικών ορίων σε ό,τι αφορά τον 
αγοραστή, λαμβάνοντας υπόψη και τα συμφέροντα του πωλητή. Εφόσον ο πωλητής ή ο κατασκευαστής χρειαστεί να 
χρησιμοποιήσει για το χαρακτηρισμό της παραγγελίας ή του αντικείμενου αγοράς κωδικούς ή αριθμούς, δεν προκύπτουν 

κανενός είδους δικαιώματα από το γεγονός αυτό και μόνο. Οι εικόνες μπορεί να περιέχουν αξεσουάρ και εξαρτήματα που 
δεν ανήκουν στο βασικό εξοπλισμό. Οι αποκλίσεις στο χρώμα οφείλονται στην εκτύπωση. Το παρόν έντυπο θα χρησι-
μοποιηθεί διεθνώς. Εντούτοις οι προδιαγραφές και οι συνέπειες σε σχέση με τη νομοθεσία, το ισχύον δίκαιο και τη 
φορολογία μέχρι και την ημέρα εκτύπωσης του εντύπου ισχύουν μόνο για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. 
Για συγκεκριμένες πληροφορίες απευθυνθείτε στους Εξουσιοδοτημένους Διανομείς της Mercedes-Benz.
www.mercedes-benz.gr

Daimler AG, Mercedesstr. 137, 70327 Stuttgart, dialog@daimler.com, 6701 · 1311 · 12-05/0517 

Η Mercedes-Benz είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη του ιδρύματος «Laureus Sport for Good Foundation».
Από την ίδρυσή του το 2000, η Mercedes-Benz υποστηρίζει και προάγει τους σκοπούς και τις αξίες αυτού του παγκόσμιου 
κοινωφελούς προγράμματος: με στόχο να βελτιώνεται η ζωή μειονεκτούντων και άρρωστων παιδιών και νέων μέσω 
κοινωνικών έργων αθλητισμού. Το ίδρυμα «Laureus» αποτελεί βασικό τμήμα της εταιρικής ευθύνης της Mercedes-Benz. Κάθε 
νέα Mercedes αποτελεί συνεπώς πρεσβευτή αυτής της αξίας. Με την αγορά μίας Mercedes υποστηρίζετε το ίδρυμα 
«Laureus Sport for Good Foundation».


